
UCHWAŁA NR XXV/146/2012
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: podziału Gminy Charsznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - 

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Charsznica na 7 stałych obwodów głosowania. 
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica. 

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie 
i Wojewodzie Małopolskiemu. 

§ 5. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej 
wiadomości. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Charsznica Nr XLI/230/2002 z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie 
podziału Gminy Charsznica na obwody głosowania. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pietrzyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/146/2012 

Rady Gminy Charsznica 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

PODZIAŁ GMINY CHARSZNICA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA. 

 
Numer obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Miechów-Charsznica. Zespół Szkół im.A. Malatyńskiego w Miechowie – 
Charsznicy. 

2 Chodów, Ciszowice, Witowice, 
Szarkówka. 

Zespół Szkół im.A. Malatyńskiego w Miechowie – 
Charsznicy. 

3 Swojczany, Dąbrowiec. Szkoła Podstawowaw Swojczanach. 

4 Pogwizdów, Marcinkowice, 
Uniejów Rędziny. Szkoła Podstawowaw Pogwizdowie 

5 Charsznica, Uniejów Kolonia , 
Uniejów Parcela , Chodowiec. Remiza OSP w Uniejowie Kolonii. 

6 Jelcza ,Tczyca,Wierzbie. Remiza OSP w Tczycy. 
7 Podlesice. Budynek gminny w Podlesicach. 
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Uzasadnienie
Przepisy art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz.112 ze 

zm.) upoważniają radę gminy do dokonania podziału gminy na stałe obwodygłosowania w terminie 
3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze . 

W związku, z tym, że Rada Gminy Charsznica dokonała nowego podziału gminy na okręgi 
wyborcze uchwałą Nr XXII/118/ 2012 z dnia 16 października 2012 roku, dokonuje się podziału gminy 
na obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

Dokonano podziału gminy na obwody głosowania z zachowaniem przepisów Kodeksu wyborczego. 
W utworzonych obwodach głosowania poza jednym (obwód Nr 7) liczba mieszkańców mieści się 
w ustawowej normie. Zgodnie z art 12 § 3 ustawy Kodeks wyborczy w przypadkach uzasadnionych 
miejscowymi warunkami, obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. Głownym 
powodem utworzenia obwodu głosowania w Podlesicach jest specyfika warunków miejscowych. 
Podlesice położone są w odległości ponad 7 km od miejscowaści Miechów-Charsznica. Brak połaczeń 
komunikacyjnych pomiędzy tymi miejscowościami w sposób istotny ogranicza i utrudnia dotarcie do 
lokalu wyborczego mieszkańcom, szczególnie osobom niepełnosprawnym i starszym. Ponadto 
w Podlesicach funcjonuje od kilkunastu lat siedziba obwodowej komisji wyborczej w budynku 
gminnym, która w pełni spełnia wymagania lokalu wyborczego. 

Przy tworzeniu obwodów głosowania kierowano się zapewnieniem możliwości najbardziej 
dogodnego wzięcia udziału w wyborach wszystkim mieszkańcom. Proponując lokale na siedziby 
obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom 
łatwy do nich dostęp. 
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